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E-Kitap ÇIKTI!

25.10.22: Bugün RJ4All International Institute, Birleşik Krallık ve Erasmus Ortakları Afridat UG

(Almanya), Centre for Social Innovation (CSI) (Kıbrıs), Asociación Caminos (İspanya) ve Manisa

Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe, Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Geri Kazanma (RRME)

Erasmus+ Projesi'nin doruk noktası olarak bir E-Kitap yayınlamaktan mutluluk duyar.

RRME e-kitabı, projenin nihai entelektüel çıktısı ve taçlandıran başarısıdır. Bu çıktı, katılımcı

dillerde bölümler ve İngilizce olarak karşılaştırmalı bir bölümle birlikte, her bir proje ortağının

ülkesi bağlamında tüm araştırma, pilot uygulama, öğrenme ve ilgili bulguları içeren tek bir

e-kitapta bir araya getirilmiştir.

Projenin en büyük başarısı, her katılımcı ülke ve Avrupa'dan pilot uygulamalar, eğitim ve yerinde

öğrenme dahil olmak üzere programın teorik ve pratik sonuçlarını içeren bu E-Kitaptır. Ayrıca,

okullar ve diğer resmi ve gayri resmi eğitim kurumları için politika önerileri ve en iyi uygulamaları

sunar.

Proje süresince, tüm ortaklar projenin başarılı olması için birlikte çalıştı ve şimdi proje bitti.

Bugün, proje ortaklarımız, hedef kitlemiz ve diğer önemli kişiler, RRME projesinin nihai çıktısını

görebilecekler. Bu RRME E-Kitabı, iki yıllık bir yolculuğun, ortak çabanın, özetin, deneyimin ve en

iyi uygulamaların sonucudur. Bu belge, eğitim kurumları, öğretmenler, paydaşlar ve politika

yapıcılar için bir rehber, bir yol haritası ve bir öneriler listesi olacaktır.

Ortaklarımızdan E-Kitap hakkında bazı alıntıların altını çizdik:

RJ4ALL, Birleşik Krallık: "Bu E-kitap tüm projeyi bir araya getiriyor, fikir veriyor ve projenin

etkisini gösteriyor. Ayrıca e-kitap, eğitimciler, gençlik çalışanları ve özellikle göçmen ve mülteci

geçmişi olan gençlerle çalışan kuruluşlar için bir ilham kaynağı olarak kullanılabilir. entegrasyon

sorunları."



Afridat UG, Almanya: "Bu e-kitap, eğitimciler, genç öğrenciler, sosyal hizmet görevlileri ve

eğitim kurumları için toplumda kapsayıcılığı ve adil muameleyi öğrenmeleri ve tesis etmeleri için

harika bir araçtır"

Asociación Caminos, İspanya: “Çatışmaların ve sosyal dışlanmanın üstesinden gelmek için

müziği kullanmak, hassas konuları yaratıcılık ve yenilikçilikle birleştiriyor. Böylece, gençlik

çalışanlarının ve eğitimcilerin, ülke, köken, inanç veya diğerleri ne olursa olsun, gençler arasında

aktif bir şekilde anlayış geliştirmelerine izin vermek. Bu e-kitap, bu yöntemi ve tüm önemli

bilgileri kapsıyor ve eğitimcilerin daha fazla öğrenmesi ve gelişmesi için onu etkili ve yapıcı bir

araç haline getiriyor."

Center for Social Innovation (CSI), Kıbrıs: "Kapsayıcı eğitim, demokratik bir toplum için çok

önemlidir. Eğitimcilere ve eğitmenlere, öğrencilerin dayanıklılığını ve refahını desteklemek için

araçlar sağlamak önemlidir. E-kitap, uygulamalarını destekleyebilecek bir avuç yayındır."

Manisa Özel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe, Türkiye: “Bu E-Kitap, özel ihtiyaçları olan

öğrencilerin çeşitli farklı katılım düzeylerinde müzik deneyimlerine katılmalarına olanak

sağlamaya yönelik önemli bir adımdır. Müzik eğitimcileri, öğrencilerinin yeteneklerini ve eksiklik

alanlarını daha iyi anlayarak öğrencilerin başarısını desteklemek için etkili stratejiler

geliştirebilirler. Yaratıcı yaklaşımlar geliştirerek, öğrencileri için yüksek beklentileri koruyarak ve

RRME ilkelerini uygulayarak tüm öğrenciler için etkili öğrenme fırsatları yaratabilirler.”


